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Vasario 16-ji Naujojoje Zelandijoje

Dalis dalyvių Vasario 16 minėjime Anckland’e klausosi Jurgio Pečiulaičio 
(tolumoje centre) kalbos. Kairėje - garbės konsulas Saulius Petraška. Minvydo 
Palubinsko nuotr.

Tūrbūt tolimiausioje vietovėje nuo 
Lietuvos, Auckland’o mieste 
Naujoje Zelandijoje, prie iškeltos 
trispalvės p. Petraškienės sode, buvo 
paminėta Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo diena.

Sekmadienio popietyje, vasario 18 
dtieną susirinko čia 36 asmenys, tarp jų 
net - 25 gimę Lietuvoje. Dauguma 
dalyvių, tai žinoma buvo aucklandiškiai, 
bet keletas atvyko ir iš netolimo 
Hamilton miesto, o viena ponia - net iš 
NZ sostinės Wellington.

Nors Aucklande gyvena tik saujelė

Lietuvos įvykių apžvalga

Algimantas 
Ka balta

Vytautas Landsbergis siekia taikos 
Čečėnijoje

Minint Sovietų Sąjungos vykdytos 
čečėnų tautos trėmimo 57-ąsias metines, 
Vilniuje surengtas piketas, kurio dalyviai 
ragino neužsimerkti į tebesitęsiantį karą 
Čečėnijoje. Savivaldybės aikštėje prie 
Vyriausybės susirinko būrelis žmonių, kurie 
laikė Čečėnijos Respublikos Ičkerija 
vėliavas bei plakatus, reikalaujančius 
pripažinti Čečėniją.

Pikete dalyvavęs Seimo narys, 
konservatorių lyderis Vytautas Landsbergis 
teigė, jog būtina kuo skubiau sustabdyti 
karo veiksmus Čečėnijoje. “Mes galime 
kalbėti apie Čečėnijos apsisprendimo teisę 
bei pripažinimą, tačiau svarbiausia šiuo 
metu yra sustabdyti karą”, sakė V. 
Landsbergis. Jo teigimu, dėl Rusijos 
propagandos dauguma piliečių susitaikė su 
įvykiais Čečėnijoje. Pasak V. Landsbergio, 
šiuo metu vyksta politinė kova, siekiant 
ignoruoti teisėtą Čečėnijos parlamentą. 
“Net Europos Tarybos Parlamentinės 
Asamblėjos metu buvo sunku pasiekti, jog 
būtų pripažintas parlamento buvimo 
faktas”, sakė jis.

Piketą prie Vyriausybės organizavęs 
visuomeninis Čečėnijos nepriklausomybės 
rėmimo komitetas penktadienį rinko 

lietuvių, įskaitant ir naujai atvykusius, kas 
tik galėjo, atėjo Vasario 16-sios proga 
draugiškai praleisti laiką ir pasidžiaugti 
naujai atgauta Lietuvos 
nepriklausomybe.

Susiėjimas, kaip paprastai buvo 
neformalus, žmonės atsinešė užkandžių, 
gėrimųu^l ’.nesnės šeimos atsivedė ir 
vaikus.

Vasaris Aucklande - šilčiausias 
vasaros mėnuo; tai irgi prisidėjo prie 
susirinkusiųjų geros savijautos ir 
linksmos nuotaikos.

Garbes konsulas Saulius Petraška 

parašus po peticija JAV Senato ir Atstovų 
rūmų pirmininkams. Šioje peticijoje JAV 
prašoma pareikalauti, kad Rusija pradėtų 
taikos derybas su čečėnais, dalyvaujant 
trečiajai šaliai. JAV Kongreso prašoma 
ištirti Rusijos nusikaltimus taikai ir 
žmogiškumui, karo nusikaltimus 
Čečėnijoje ir pareikalauti atsakomybės, 
pripažinti čečėnų tautos apsisprendimo 
teisę.

Peticiją pasirašė 1120 žmonių, 
dokumentą buvo ketinama perduoti JAV 
ambasadai Vilniuje.

Gandų skleidimas
įdomų gandų skleidimo būdą pasirinko 

“Lietuvos žinios”, paskelbdamos, kad į 
diskusiją dėl naujojo Konservatorių partijos 
pirmininko rinkimo įsitraukė ir kairiųjų 
partijų atstovai. Aukštaitijos 
socialdemokratai ir valstiečiai netikėtai 
pareiškė, kad Tėvynės sąjungos lyderio 
V.Landsbergio keitimas “vykdomas 
neargumentuotai, nedemokratiškai ir 
nemoraliai”.

Derybos su Europos Sąjunga spartėja
Po aktyvių ir intensyvių Lietuvos 

derybininkų konsultacijų šalies viduje ir su 
Europos Komisija paaiškėjo, kad Lietuva 
daugelį su integracija į Europos Sąjungą 
(ES) susijusių problemų gali išspręsti 
greičiai!, nei buvo manyta iki šiol, praneša 
ELTA

“Gerėjantis Lietuvos pasirengimas 
narystei ir augantis derybų greitis sudaro 
reikiamas sąlygas mūsų tikslams pasiekti”, 

kalbėjo apie Vasario 16-sios svarbą, 
pabrėžė, kad per paskutinius tris 
šimtmečius Lietuva nepriklausoma iš viso 
buvo tik 30 metų.

Po to kalbėjęs Jurgis Pečiulaitis 
papasakojo apie kelionę praėjusiais 
metais į Europą, pasidalino 
įspūdžiais apie lankytus kraštus. Jurgis su 
savo žmona Margaret ilgesnį laiką 
praleido Lietuvoj ir Prancūzijoj, taip pat 
buvo užsukęs į Didžiąją Britaniją, Italiją 
ir Ispaniją.

Po to žmonės vaišinosi, tarpusavio 
kalboms nebuvo galo. Laikas prabėgo 
greitai ir maloniai.

Nors esame labai toli nuo gimto 
krašto, tačiau galime drąsiai pasakyti, 
kad Lietuvos meilės ugnelė dar dega ir 
Naujojoj Zelandijoj.

Padėka Sauliui Petraškai už 
duosnumą - jis visus gausiai pavaišino 
vynu, o jo mamai p. Petraškienei už jos 
gerą širdį ir įdėtą darbą, suruošus tokį 
sėkmingą pobūvį.

Turbut mažai kas žino, kad prieš 
ketverius metus Naujosios Zelandijos 
pilietis Saulius Petraška buvo paskirtas 
Lietuvos garbės konsulu Naujoje 
Zelandijoje.

Saulius yra gimęs Kaune. Iš Vokietijos 
NZ Aucklando miestą atvyko 1952 metais 
kaltu su savo motina ir jauucsii'j bniliu 
Vidu. Lankė Auckland Grammar School, 
savo mokyklą atstovavo 
rugby ir futbolo pirmenybėse.

Studijavo matematiką ir 
kompiuterių mokslą Aucklando ir

- sakė vyriausiasis derybininkas su Europos 
Sąjunga Petras Auštrevičius. Jis pastebėjo, 
kad artimiausiu metu bus peržiūrėti ir kiti 
derybiniai skyriai, atsižvelgiant į šalies 
interesus ir vykstančių derybų grafiką.
Vyriausybė pateikė Seimui Konstitucijos 

pataisas
Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas 

turi inicijuoti Seimo narių parašų rinkimą 
dėl Vyriausybės Seimui pateiktų 
Konstitucijos pataisų. Premjeras Rolandas 
Paksas Seimo pirmininkui Artūrui 
Paulauskui vasario 13 dieną atsiuntė 
Vyriausybės patvirtintą Konstitucijos 
pataisų paketą.

Konstitucijos pataisas turi teisę 
inicijuoti ne mažiau kaip vienas 
ketvirtadalis Seimo narių arba ne mažiau 
kaip 300 tūkst piliečių. Vyriausybė Seimo 
vadovui pateikė trijų - 47, 119 ir 36 
Konstitucijos straipsnių - pataisas bei 
Konstitucinio įstatymo projektą.

Šie Konstitucijos pakeitimai reikalingi 
Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą. 
Kad būtų priimtos Konstitucijos pataisos, 
Seimas turėtų balsuoti du kartus su ne 
mažesne kaip trijų mėnesių pertrauka, o 
sprendimui priimti abiem atvejais reikia ne 
mažiau kaip dviejų trečdalių visų Seimo 
narių balsų.

Valdančioji Naujosios sąjungos 
(socialliberalų) ir Liberalų sąjungos 
koalicija be opozicijos balsų šių pataisų 
negalės priimti.

Lietuvoje modernizuoti JAV dovanoti 
ginklai

Bendradarbiaujant Vytauto Didžiojo 
jėgerių bataliono kariams ir Kauno

Lietuvos garbės konsulas NZ Saulius 
Petraška

Wellingtono universitetuose. Universitetą 
baigė BSc (with honours) diplomu. Po to 
10 metų dirbo keliose kompiuterių 
bendrovėse.

Vėliau tapo Waikato Universiteto 
vyresniuoju lektorium kompiuterių moksle. 
1979 metais Saulius įsteigė nuosavą 
kompiuterių kompaniją, kuriai ir dabar 
vadovauja.

Lietuvos garbės konsulas NZ yra vedęs 
ir turi du sūnus. Žmona Abie yra ‘interior 
designer’ ir privačios tekstilės kompanijos 
direktorė. Jie gyvena savo sodyboe prie 
Auckland’o miesto.

Minvydas Palubinskas

Apie vasario 16-sios minėjimą kituose 
lietuvių telkiniuose skaitykite 3 psL 

gamyklos “Pergalės koncernas” 
projektuotojams ir gamintojams buvo 
modernizuoti iš JAV 1999 m. gauti šautuvai 
M14.

1999 m Jungtinės Amerikos Valstijos 
padovanojo Lietuvai 40 000 automatinių 
šautuvų M14. Dabar dalis šių ginklų 
modernizuota - jiems pritaikyta ir 
sukonstruota optinė dalis bei naktinio 
matymo prietaisai. Po modernizacijos šie 
ginklai gali būti naudojami snaiperio 
užduotims atlikti.

JAV remia Lietuvos integraciją į 
NATO

JAV įsipareigojimas remti Lietuvos 
integracijos į NATO siekius, išreikštus 
Baltijos chartijoje, išlieka dvišalio 
bendradarbiavimo pagrindu gynybos ir 
saugumo srityje. Tai sakoma buvusio JAV 
gynybos sekretoriaus William Cohen 
atsisveikinimo laiške Lietuvos krašto 
apsaugos ministrui Linui Linkevičiui ir 
Krašto Apsaugos Ministerijai (KAM).

Ketverius metus prezidento BiD Clinton 
administracijoje dirbęs W. Cohen laiške 
pažymėjo, kad aktyvus Lietuvos 
dalyvavimas Taikos partnerystės 
programoje yra vertingas dalykas, siekiant 
narystės Šiaurės aljanse, pranešė KAM.

Lietuva tikisi pakvietimo į NATO per 
Aljanso viršūnių susitikimą 2002 metais.

NATO keisis oro erdvės informacija 
su Baltijos šalimis

NATO valstybės palankiai įvertino 
galimybę keistis duomenimis tarp Baltijos 
šalių regioninio oro erdvės ir kontrolės 
centro ir NATO Integruotos oro gynybos

Nukelta į 2 psL
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Vytautas 
Patašius
♦ San Paulo val

stijoje (Brazilija) vienu
metu vasario 18 d. sukilo 13 000 kalinių 21 -
name kalėjime. Jie pagrobė apie 7000 įkaitų 
- kalėjimų lankytojų ir tarnautojų ir 
užsibarikadavo. Po poros dienų susidūrimų 
su barikadas puolančia policija, sukilę kaliniai 
nusileido ir paleido įkaitus. Fter riaušes žuvo
19 žmonių, daugumoje kalinių.

♦ Vasario'"'18 d. Kalimantane 
(Indonezijos valdomoje Borneo salos dalyje) 
prasidėjo susidūrimai tarp čiabuvių dajakų ir 
prieš keliasdešimt metų iš Madura salos 
atkeldintų naujakurių. Per pirmą neramumų 
savaitę dajakai išžudė virš 400 naujakurių, 
ypačSampit mieste ir apylinkėse. Indonezijos 
policija ir atsiųsti kariuomenės daliniai nerodo 
uolumo sustabdyti etninio valymo akciją. Apie
20 000 naujakurių pabėgėlių laivais 
evakuojami į Javos salą.

Dajakai grįžo prie savo senų tradicijų - jie 
nupjauna savo priešų galvas. Panašūs 
neramumai Kalimantane vyko 1997 ir 1999 
metais. Dabartinės riaušės yra platesnio masto 
dėl Indonezijos vyriausybės krizės.

♦ Didžiosios Britanijos ūkį, dar 
nespėjusį atsigauti nuo “pamišusių karvių” 
ligos, užpuolė naujos nelaimės. Prasidėjo aštri 
snukio ir nagų ligos epidemija kiaulėse. 
Vasario 21 d. D. Britanija uždraudė gyvų 
gyvulių, šviežios mėsos ir pieno eksportą. 
Ištisos gyvulių kaimenės, kuriose užtinkama

♦ Amerikiečiai suėmė ilgametį 
federalinės policijos (FBI) tarnautoją Robert 
Hansscn, pagavę jį išduodant paslaptis Rusijai 
Nustatyta, kad R. Hanssen šnipinėjo rusų 
naudai nuo 1985 metų, už savo parduotas 
paslaptis gaudamas apie 1.4 milijonus dolerių 
JAV valiuta (pinigais ar deimantais). R. 
Hansen kurį laiką buvo FBI žvalgybos Rusijos 
skyriaus direktoriaus pavaduotoju. Du jo

Lietuvos įvykių apžvalga
Atkelta iš IpsL
sistemos. Tai Varšuvoje viešinčiam 
Lietuvos krašto apsaugos ministrui sakė 
Lenkijos gynybos ministras Bronislaw 
Komarowski.

Lietuva Baltijos šalių vardu kreipėsi į 
NATO oro gynybos komitetą dėl galimybės 
keistis duomenimis tarp Lietuvoje, 
Karmėlavoje veikiančio Baltijos šalių 
regioninio oro erdvės ir kontrolės centro 
ir NATO Integruotos oro gynybos sistemos. 
Lenkija remia šį projektą.

L. Linkevičius pabrėžė, kad toks 
keitimasis informacija labai svarbus 
Baltijos šalims rengiantis narystei NATO. 
Todėl, pasak L. Linkevičiaus, svarbu iš 
kaimyninės Lenkijos, kuri nuo 1999 metų 
priklauso NATO, pareigūnų išgirsti 
pastabas ir pasiūlymus, kaip gerinti ir 
spartinti pasiruošimą narystei.

Kalbėdami apie bendro Lietuvos ir 
Lenkijos bataliono LITPOLBAT ateitį, L 
Ijnkevičius ir B. Komarowskis pažymėjo, 
kad bataliono veiklai reikalingi politiniai 
sprendimai priimti, dokumentai pasirašyti.

Lietuvoje gausėja Europos Sąjungos ir 
NATO šalininkų

Sausio pabaigoje atliktos apklausos 
duomenimis 53 % apklaustųjų balsuotų už 
stojimą į Europos Sąjungą (ES) ir 46 % už 
stojimą į NATO. 2000 liepą už stojimą į 
ES pasisakė 40 %, o į NATO - 35 %. Tarp 
stojimo į ES ir NATO priešininkų 
daugiausia yra kairiųjų pažiūrų žmonių. 
Kita vertus, apie penktadalis stojimo į ES 
ir trečdalis stojimo į NATO priešininkų 
nepriskiria savęs jokiam politiniam sparnui. 
Šiuos duomenis pateikė bendra Lietuvos 
ir Didžiosios Britanijos bendrovė “Baltijos 
tyrimai”. LR 02.20.

- rusams išduoti JAV agentai buvo Rusijos 
nubausti mirties bausme, trečias buvo ilgai 
kalinamas.

♦ Vasario 23 d. Jugoslavijos policija suėmė 
keletą artimų buvusio prezidento Slobodan 
Milosevic bendradarbių. Suimtųjų tarpe yra 
Radę Markovič, buvęs Jugoslavijos saugumo 
policijos viršininkas bei Branko Djurič, 
vadovavęs Belgrado policijai Jie kaltinami 
organizavę 1999bandymą nužudyti tuometinį 
opozicijos lyderį Vuk Draskovič.

♦ Vasario 25 d. Adelaidėje plaučių 
uždegimu mirė Sir Donald Bradnam, 
garsiausias Australijos sportininkas, sulaukęs 
92 metų amžiaus. Jis buvo pripažintas visų 
laikų geriausias pasaulyje kriketo žaidėjas, 
pasižymėjęs ir savo visuomet korektiška 
sportine laikysena. Kriketo žaidėjai 
didžiuojasi, jei kada nors per tarpvalstybines 
rungtynes jie surenka 100 taškų. Sir Donald 
Bradman dalyvavo daugiau kaip 50 - tyje 
tarpvalstybinių rungtynių. Jose visose jo 
atsiektas vidurkis buvo 99.94 taškai. Sir 
Donald Bradman buvo kilęs iš Bowral 
miestelio NSW valstijoje.

♦ Beidžingas, Istambulas, Osaka, 
Paryžius irTbronto varžosi dėl teisės pravesti 
2008 metų olimpines žaidynes. Galutinis 
sprendimas turėtų būti Tarptautinio 
Olimpinio komiteto priimtas liepos 13 d. 
Maskvoje. Vasario mėn pabaigoje Beidžinge 
lankėsi 17 asmenų olimpinė komisija, kuriai 
Kinijos pasiruošimai padare teigiamą įspūdį. 
Komisija tačiau nesutiko su kiniečių 
pasiūlymu kai kurias žaidynes pravesti liūdnai 
pagarsėjusioje Tiananmen aikštėje.

♦ 1889sausio 4 d. p . CoKn pasiuntė paštu
atvirutę iš Brisbanės Queensland’e panelei 
V&rdrop, gyvenančiai Aberdeen, Škotijoje. 
Atvirutė pasiekė Aberdeen 2001 metų vasario 
mėn, deja, paštininkas neberado nei panelės 
Wardrop, nei to namo, kuriame ji kadaise 
gyveno. Kur taip ilgai atvirutė užtruko, 
neišaiškinta... i „ , □

Kompensacijos ministrams
Trumpai padirbusiems ir po skandalų 

atsistatydinusiems ūkio ministrui Eugenijui 
Maldeikiui bei susisiekimo ministrui 
Gintarui Striaukui Vyriausybėje buvo 
skirtos beveik 7000 litų siekiančios 
pašalpos. Eugenijus Maldeikis iš ūkio 
ministro pareigų atsistatydino dėl skandalu 
pasibaigusios kelionės į Maskvą. Pagal 
įstatymus, vidutinio algos dydžio 
kompensacija priklauso net vieną dieną 
dirbusiam ir atleistam iš darbo Vyriausybės 
nariui

'Drumpai
‘Paskelbus informaciją apie planus 

sujungti du didžiausius Skandinavijos 
bankus “Skandinaviška Enskilda Banken” 
(SEB) ir “Swedbank” suiro planai 
privatizuoti Lietuvos Taupomąjį Banką 
(LTB). Premjero patarėja privatizavimo 
klausimais Ona Juknevičienė pripažino, 
kad ši LTB privatizavimo komplikacija gali 
dar labiau sumažinti banko kainą.

‘Seimo užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas Alvydas Medalinskas tikisi, 
kad Lietuvos ir Rusijos sienos sutartis 
Rusijos Dūmoje bus ratifikuota dar iki kovo 
pabaigoje planuojamo Lietuvos Prezidento 
Valdo Adamkaus vizito į Maskvą.

‘Seimas po pateikimo pritarė centristo 
Gintaro Šileikio siūlymui neberiboti laiko, 
kada galima prekiauti alkoholiniais 
gėrimais. Seimo pirmininkas Artūras 
Paulauskas paprašė Seimo Etikos ir 
procedūrų komisiją išsiaiškinti, ar nesikerta 
G.Šileikio privatūs ir viešieji interesai: 
G.Šileikio žmona dirba “Mineralinių 
vandenų” Panevėžio filialo direktore.

‘Netrukus Lietuvoje turėtų būti 
legalizuoti azartiniai žaidimai. O kol kas, 
Vilniaus policijos duomenimis, sostinėje

REDAKTORĖS SKILTIS !
D

Mūsų Pastogės redakcija ir Spaudos Sąjunga nuoširdžiai sveikina Redakcinės 
kolegijos narį, nenuilstantį žurnalistą ir gerą draugą ANTANĄ LAUKAITĮ su 
garbingu apdovanojimu - Gedimino ordinu. Neseniai 75-erių metų (kas galėtų 
pagalvoti!) jubiliejų atšventusiam naujajam Gedimino ordino kavalieriui linkime 
kuo geriausios sveikatos, daug laimės ir šviesaus džiaugsmo, taip pat tolesnių 
kūrybinių laimėjimų.

Aukštasis apdovanojimas mūsų kolegai 
Antanui Laukaičiui buvo suteiktas Vasario 16- 
sios proga, tačiau Gedimino ordinas jambus 
įteiktas vėliau Lietuvoje.

Vyriausybiniai apdovanojimai, valstybinė 
šventė Lietuvoje, Vasąpo 16-sios minėjimai 
lietuvių bendruomenėse visame pasaulyje - 
ženklas neblėstančios pagarbos Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto paskelbimui.

Vasario 16-ji mums, kaip Amerikai Liepos 
4-ji. Tik ten ji visuomet vadinama 
Nepriklausomybės diena, o mūsų Vasario 16- 
ji dabar Lietuvoje praminta valstybingumo 
atstatymo švente, lyg tas žodis 
Nepriklausomybė kam nors kliūtų...

Nuo vasario vidurio iki kovo vidurio 
turime net tris stambias šventes. Dar 
nespėjome išspausdinti Vasario 16-sios 
minėjimų aprašymų, ant kulnų lipa Kaziuko 
turgus, o jį vejasi naujoji nepriklausomybės 
diena - Kovo 11-ji.

Stabiliausia ir seniausia iš visų - Šv. 
Kazimiero diena, kovo 4-ji

Po pamaldų susirinkę į Kaziuko mugę, 
prisipirkę baronkų ir kramsnodami dešreles 
su kopūstais, kažin ar kiekvienas prisimename 
daugiau nei prieš 500 metų mirusį silpnos 
sveikatos, bet geležinės valios pamaldųjį ir 
gaūestingą karalaitį Kazimierą.

Bostone išleistoje Lietuvių enciklopedijoje 
skaitome, kad jis mirė nuo džiovos 1484 
metais kovo 4 dieną, sulaukęs vos 26-iųmetų.. 
Šventuoju paskelbtas tik 1602-siais, o 
ypatinguoju lietuvių jaunimo globėju -1948 
metais. . v z 

veikia apie 10 nelegalių kazino, kuriuos 
kontroliuoja du asmenys. Vienas iš sostinės 
nelegalių lošimo namų savininkų esąs 
Gruzijos parlamento narys.

‘Policijos departamentas oficialiai 
pripažino net nepradėjęs kai kurių 1991 
metų sausio 13-osios sąmokslininkų 
paieškos, tačiau aiškina negavęs reikalingų 
dokumentų.

‘Sostinės apygardos prokuratūrosa 
baigia tirti bylą, kurioje kaltinimai bus 
pareikšti “Vilniaus brigados” lyderiams 
Viktorui Akmanavičiui, Vadimui Melni- 
čenkai bei Aleksandrui Ždanovui. Prieš 
teismą stos ir nusikaltimų vykdytojai.

‘Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centras pradeda rinkti 
dokumentus, patvirtinančius pretendentų 
teisę į kompensaciją už priverstinius darbus 
nacionalsocialistinio režimo metais 
darbartinės Austrijos teritorijoje.

□ □ □
Blynų alėjoje iškeptas biynas-m džinas

Vilniaus Gedimino, prospektas 
Užgavėnių antradienį (27/02) tapo Blynų 
alėja. Savivaldybės aikštėje iškeptas didysis 
Užgavėnių pusantro metro skersmens 
miltinis blynas. Kad ir kaip stengėsi kepėjai, 
jis vis dėlto gerokai prisvilo.

Buvo kepami ir mažesni mieliniai 
blynai, o juos užgerti miestelėnai galėjo 
katile kunkuliavusia žolelių arbata. Pašokti 
ir padainuoti kvietė linksmų persirengėlių 
būrys.

Blynų alėjoje laukiama vakarop 
pasirodė keliolika Vilniaus folkloro 
ansamblių, o sutemus eisena patraukė 
Baltojo tilto Hnk. 7 valandą vakaro susikovė 
Kanapinis su Lašininiu. Neryje buvo 
skandinama More, šaudė šventiniai 
saliutai (ELTA) q

Nuo senovės šv. Kazimieras buvo lietuvių 
antirusiškos kovos simbolis. Pasakojama, kad 
1518 metais jis jauno riterio ant balto žirgo 
pavidalu pasirodė lietuvių kariuomenei, 
padėjo jai persikelti perpatvinusią Dauguvos 
upę ir sumušti daug didesnę Maskvos armiją.

Šv. Kazimierui priskiriami iš viso 8 
stebuklai, nors jų autentiškumas niekad 
nebuvo tiriamas. Tariau didžiausiu stebuklu 
reikia laikyti tai, kad dvasingojo karalaičio 
kultas per tiek šimtmečių išsilaikė Lietuvoje.

Caro laikais rusai Šv. Kazimiero bažnyčią 
Vilniuje buvo perstatę į cerkve, sovietmečiu 
ji buvo paversta ateizmo muziejumi, jo 
palaikai iš Vilniaus katedros perkelti į Šv. 
Ftetro ir Povilo bažnyčią.

Nepriklausomoje Lietuvoje kovo 4-ji buvo 
privaloma šventė su minėjimais, menine 
programa ir paskaitomis.

Sovietiniais laikais kovo 4 dieną, kaip ir 
vasario 16 dieną nei milicija nei saugumas 
neturėjo ramybės: reikėjo budėti prie visų 
bažnyčių, ypač prie Šv. Petro ir Povilo, . ;

. ■>. Vilniečiai ištisomis
šeimomis keliavo nuo bažnyčios prie 
bažnyčios rinkdamiesi gražiausias verbas. 
Kalvarijų turgus plyšo nuo iš Vilniaus 
apylinkių suvežtų tradicinių medžio drožinių.

Dabar Vilniuje Kazimierinės dar 
masiškesnė šventė - turgus išsiliejo į gatves.

O gal ir gerai, kad asketiškai gyvenusio 
pamaldžioje karalaičio atminimas švenčiamas 
džiugiai ir spalvingai. Jei reikės, jis ir vėl 
pasirodys ant balto žirgo ir mums padės.

R.B.

Terleckui pagailo komunistų

A-Terteckas (nuotr. dešinėje) siūlo paleisti M. 
Burokevičių ir JJcrmolavičių (nuotr. kairėje)

Pagarsėjęs aršus antikomunistas buvęs 
žinomas disidentas 73 metų Lietuvos laisvės 
lygos lyderis Antanas Terleckas siūlo iš 
kalėjimo paleisti nepavykusio 1991 metų 
sausio 13-osios perversmo Lietuvoje 
iniciatorius.

“Aš suprantu, ką reiškia kalėti Bet visą 
laiką nešioti neapykantą ir jiems vieniems 
viską suversti yra neteisinga, -pasakė jis. - Už 
Lietuvos komunistų partijos nusikaltimus 
niekas, išskyrus Česlovą Juršėną, neatsiprašė”.

Lietuvos komunistų partijos (LKP) 
vadovas 73 metų Mykolas Burokevičius 
nuteistas dvylika, o LKP centro komiteto 
ideologinio skyriaus vedėjas 61 metų Juozas 
Jermalavičius - aštuonerius metus kalėti

A.Terleckas mano, kad didesnė nelaimė 
Lietuvai būtų, jeigu šie kaliniai mirtų kalėjime, 
nes kai kas juos laiko politiniais kaliniais.

Jis sakė: “Reikia sodinti tuos, kurie 
milijonus išvogė. M.Burokevičius milijonų 
negrobė”. Terleckas Burokevičių pažįsta nuo 
1947 metų, kai buvo naikinamos kortelės 
maistui ir jie buvo paskirti į vieną komisiją. 
Jau tada ATerieckui šis komunistas atrodė 
fanatikas

Burokevičiaus ir Jermolavičiaus 
paleidimui pritaria ir Modernių jų krikščionių 
demokratų sąjungos vadovas Vytautas 
Bogušis. (Sutrumpinta Įį “Lietuvos ryto”)
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BEIVDRUOMENES BARUOSE
Vasario 16-ji Australijoje

BRISBANE
Daug svarbių švenčių ir minėjimų dabar 

švenčiam Lietuvoje. Minimi skaudūs tautos 
įvykiai, pagerbiami didvyriai, paaukoję 
savo gyvybę ant tautos aukuro. Bet mūsų 
širdyse brangiausia šventė tai Vasario 16- 
toji- Nepriklausomybės diena.

Vasario 18 d., sekmadienį Brisbanės 
Lietuvių Namuose buvo suruoštas šios 
šventės minėjimas. Apylinkės Valdybos 
pirmininkas Vincas Kviklys keliais žodžiais 
pasveikino gausiai susirinkusius tautiečius, 
pakvietė visus pagerbti įneštą vėliavą ir 
sugiedoti Lietuvos Himną. Į garbės 
prezidiumą buvo pakviesti buvusio 
Lietuvos savanorio duktė Lilė Bagdonienė, 
daug pasitarnavęs mūsų bendruomenei 
lietuvių draugas David Lutton ir ilgametis 
Lietuviškos radijo programos vedėjas 
Evaldas Sagatys.

Paskaitą skaitė Regina Platkauskienė. 
Ji kvietė prisiminti jaunystės dienas 
praleistas Lietuvoje, kai Vasario 16-tąją 
visas kraštas pasipuošdavo trispalvėmis. 
Moksleiviai dabindavo gėlių vainikais 
garbingų tautos atgimimo dainių portretus. 
Kaip mes tada mylėjom Lietuvą! Meilę ir 
pagarbą tėvynei ir artimui puoselėjo 
pasišventę mokytojai ir jaunimo auklėtojai, 
todėl ir vėliau, kur likimas mus benuvedė, 
visuose vargingo gyvenimo keliuose 
išlikome savo tautos vaikais.

Po paskaitos Valdybos pirmininkas 
pakvietė tylos minute prisiminti mirusius 
tautos gynėjus ir žuvusius partizanus. Buvo 
sugiedota giesmė “Marija, Marija”.

Pirmoji minėjimo dalis baigta daina

“Lietuva brangi”.
Meninę dalį pradėjo Filomena 

Luckienė. Ji jautriai padeklamavo Antano 
Skirkos eilėraštį “Tėviškė”. Joan Einikienė 
keliais žodžiais angliškai apibūdino šios 
dienos prasmę ir perskaitė įdomų eilėraštį 
apie emigrantus. Mūsų muzikantas 
Vytautas Lorencas ragino susirinkusius 
bendrai padainuoti keletą liaudies dainelių. 
Linksmai skambėjo dainos, pritariant jo 
akordeono muzikai.

F. Luckienė priminė, kad dauguma 
mūsų esame palikę savo artimuosius ilsėtis 
Lietuvos žemelėje, bet ne vienas ir čia 
turėjome atsisveikinti su savo gyvenimo 
draugais. Jų atminimui ji perskaitė Bernar
do Brazdžionio eilėraštį “Atsiskyrus”.

Vėl bendrai dainavome. Puikus 
deklamatorius Sietynas Kubilius su 
įsijautimu pasakitė J. Aisčio eilėraštį 
“Šilainė” ir jumoristines eiles “Rinkimai”.

Programos pabaigai visi smagiai 
sudainavo “Žemėj Lietuvos”, po to - 
pietūs, loterija ir pasilinksminimas tarp 
savųjų.

Brisbanietė

HOBART
Vasario 16-tą Hobarto lietuviai ir jų 

pažįstami bei giminės atšventė du kartus. 
Pačią vasario 16 dieną pakėlė Lietuvos, 
Australijos ir Tasmanijos vėliavas prie 
Hobarto taikos sienos, kur įmūryti 
paminklai daugumos tautų, apsigyvenusių 
Tasmanijoje; tarp jų - ir lietuvių įnašas, iš 
žalvario, sukurtas hobartiškio lietuvio 
dailininko Lino Vaičiulevičiaus.

Bendruomenės minėjimas įvyko pp 
Šikšnių namuose, 43 Easton Ave, West 
Moonah. Susirinko net 36 lietuviai ir 
kitataučiai pažįstami ir giminės. Oras buvo 
nemalonus, temperatūra pasiekė 32 
laipsnius šilumos. Hobartui tai skaitoma 
gan karšta.

Hobarto lietuvių apylinkės pirmininkas 
Ramūnas Tarvydas skaitė paskaitą apie 
Lietuvos mokytoją Motiejų Valančių, 
lietuviškai ir angliškai. Po to, paskaitė 
ištraukas iš Valančiaus Palangos Juzės, 
susirinkusieji juokėsi klausydamiesi apie 
jaunojo siuvėjo Juzės nuotykius.

Sugiedojus Lietuvos Himną, pranešta 
kad neseniai mirė ilgametis bendruome- 
nininkas Henrikas Juodvalkis ir kad 
Perkūno sporto klubo vadas Minvydas 
Kozikas apdovanotas Ministro Pirmininko 
John Howard sporto medaliu, išleistu 2000 
metams paminėti.

Ramūnas Tarvydas

PERTH

Pertho lietuvių bendruomenė Vasario 
16-sios minėjimą surengė vasario 18 dieną, 
sekmadienį. Minėjimas pradėtas pamaldo
mis St. Francis Xavier bažnyčioje. Prie 
altoriaus stovėjo Lietuvos trispalvė ir visas 
bažnyčios priekis buvo gražiai M. 
Stankevičienės papuoštas gėlėmis. Šv. 
Mišias atnašavo kun. P. Pitzen, joms 
patarnavo A. Malinauskas, skaitinius skaitė 
E. Stankevičius, vargonais grojo V. 
Radzivanas. Dalyvavo daugiau kaip 
dvidešimt žmonių.

Po pamaldų minėjimas tęstas Lietuvių 
namuose. Čia atvyko 48 žmonės, įskaitant 
2 svečius iš Lietuvos. Su pastaraisiais visi 
norėjo pasikalbėti ir juos užimti. Kaip 

visada - pietūs buvo skanūs ir visiems 
užteko. Kadangi valdybos pirmininkė ir 
iždininkas buvo išvykę, minėjimą buvo 
paskirta pravesti V Repševičienei. Visiems 
pavalgius, ji minėjimą pradėjo pasakydama, 
kad minime 1918 metais vasario 16 
paskelbtą Lietuvos nepriklausomybės aktą, 
kurio įgyvendinimas pareikalavo daug aukų 
iš pakviestų Lietuvą ginti savanorių ir karių. 
Anksčiau tar savųjų turėjome 10 savanorių, 
dabar - nė vieno. Paprašė visus atsistoti ir 
tylos minute pagerbti žuvusius ir mirusius 
Lietuvos nepriklausomybės gynėjus. Po 
pagerbimo ji paskaitė eilėraštį ”Ar žinote 
tą šalį”, kurį perskaičius pakvietė B. Steckį 
šios dienos paskaitai.

Po paskaitos žodį tarė svečias iš 
Lietuvos Virgilijus Kaupas. Pasveikinęs 
susirinkusius jis sakė, jau buvo sutikęs 
keletą tautiečių žaidžiant golfą, matęs, kad 
lietuviai čia gerai įsitaisę, bet šios dienos 
minėjimas jam palikęs giliausią įspūdį. 
Matė, kad mes jaučiame Vasario 16 
kiekviena savo sielos dalele. Prisiminė 
laikus, kai Lietuvoje Vasario 16 buvo 
draudžiama minėti, kaip kad ir Kūčias, 
Kalėdas, Velykas, bet namie, tarp savųjų, 
jie apie tas šventes kalbėdavo. Sakė, kad 
mes Lietuvą mylime ir ją puoselėjame, ir 
kad Lietuvai reikalingi mes, o mums 
reikalinga Lietuva. Baigdamas kalbą, 
svečias įteikė suvenyrą - 50 litų monetą. 
Dovaną priėmė E. Stankevičius.

Padėkojusi svečiui V. Repševičienė 
paprašė sugiedoti Tautos Himną.

Kaip jau įprasta, po to vyko loterija, 
vaišintas! kavute, užsiskaninant pyragais. 
' ' Sutrumpinta iš “Žinučių”

Kitame MP numeryje skaitykite Vasario 
16-sios minėjimo aprašymą iš Adelaidės.

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDAS BENDRUOMENEJE
A. R Šimkus 

AT .F pirmininkas

Praėjusiame ALB Tarybos suvažiavime turėjo ir turi nemažą patirtį bendruo-
Sydney, po ALF informacinio pranešimo 
buvo iškelta visa eilė klausimų, ypatingai 
liečiančių paramų skirstymą. Iš keltų 
klausimų susidarė vaizdas, kad vis dėlto 
Bendruomenėje yra eilė neaiškumų dėl 
Fondo bei jo santykių su bendruomenės 
valdybomis, nors apie tai jau buvo kalbėta 
ir rašyta ne kartą.

Verta prisiminti, kad ALF įsteigtas 
ALB Tarybos su pagrindiniu tikslu - remti 
lietuvių kultūrinę veiklą Australijoje. 
Pradžioje fondas buvo ALB padalinys. 
Tačiau laikui bėgant atsirado teisinių 
keblumų dėl palikimų ir t.t. Tada buvo 
nutarta fondą inkorporuoti. Palankiausi 
įstatymai tuo laiku buvo Victoria valstijoje, 
tai ten ir buvo inkorporuotas. Inkorporavus 
Fondas telšiškiai tapo savistovi, 
nepriklausoma organizacija, adminis
truojama penkių valdybos narių 
(Directors), išrenkamų Fondo narių 
metinių susirinkimų metu. Valdyba 
teisiškai yra atsakinga nariams. Tačiau tiek 
praeities, tiek dabartinė valdyba jaučia 
moralinį atsakingumą ir visai Australijos 
Lietuvių Bendruomenei, nes iš tiesų 
sutelktas kapitalas kaip tik yra iš tos 
bendruomenės narių. Neabejoju, kad ir 
ateities valdybos turės tokį pat požiūrį.

Vis dėl to šia proga verta pabrėžti, kad 
kartais praeityje kai kurių bendruomenės 
valdybų išreikšti pageidavimai nebuvo 
realūs ir jeigu tuometinės Fondo valdybos 
būtų paklususios šiems pageidavimams, šio 
Fondo kapitalas būtų visiškai bereikšmis. 
Tas dalinai suprantama, nes kiekviena 
naujai išrinkta valdyba savo kadencijos 
metu nori kuo daugiau pasiekti. Tačiau 
Fondo valdybos turi atsakingai žiūrėti į 
ateitį, kad būtų iš ko remti lietuvišką 
kultūrinę veiklą ilgesniam laikui, nes tos 
programos reikalavimai vis didėja. Tiek 
preities, tiek ir dabarties Fondo valdybos 

meninėje veikloje. Į pateiktus paramos 
prašymus žiūri gana kritiškai ir pageidauja, 
kad prašymai turėtų atitinkamos Bendruo
menės Valdybos rekomendaciją - įvertini
mą. Fondo valdyba, reikalui esant, padaro 
tolimesnę apklausą apie projektą bei jo 
reikšmę ir naudą bendruomenei platesniu 
mastu, kai kuriais atvejais net siekia 
komentarų bei įvertinimo iš kai kurios 
srities specialistų. Šia proga kaip tik ir 
norėtųsi pristatyti visuomenei dabartinę 
Fondo valdybą:

Pirmininkas - Algirdas Šimkus.
Profesija - inžinierius. Bendruomenėje 

pradėjo reikštis studentavimo metu ir joje 
dirbo įvairiose srityse ir pareigose, 
praktiškai be pertraukos iki šiandien, jau 
daugiau kaip 40 metų.

Vicepirmininkė - Bronė Staugaitienė.
Profesija - mokytoja. Plati bendruome

ninė veikla per eilę metų, ypač kultūrinėje 
srityje.

Iždininkas - Audrius Balbata CPA
Profesija - buhalteris. “Manager 

Internal Audit for Victoria and Tasmania 
Australian Taxation Office”. Taikos 
direktorius. Tūrėjęs eilę pareigų 
bendruomeninėje veikloje.

Sekretorė - dr. Aldona Butkutė.
PhD - Anatomy & Cell Biology. 

Turėjusi visą eilę pareigų bendruomenėje.
Narys - Raimundas Samsonas CPA 
Buhalteris. Australian Taxation Office.

Dabartinis Melboumo Bendruomenės 
Valdybos iždininkas. Talkos direktorius.

Manau nesuklysiu teigdamas, kad 
dabartinės valdybos sąstatas yra su nemaža 
profesine patirtimi ir į Fondo veiklą žiūri 
labai realistiškai

Grįžkime prie Fondo principų ir jo 
veiklos bendruomenėje. Kaip jau minėta, 
Fondo pagrindinė paskirtis yra remti 
lietuvišką kultūrinę veiklą ALB ribose.

Tačiau teisiškai - turi 
galimybę veikti ir plačiau, 
kaip antai administruoti ir 
specializuoti fondus savo 
įstatų ribose, prisilaikant 
valstybinių įstatymų. Yra 
įsteigtas ne vienas atminimų 
fondas iš specialiai paau
kotų stambesnių sumų tiems 
tikslams ir yra vedamos 
atskiros atskaitomybės.

Išsikovojus aukoms 
atleidimą nuo pajamų 
mokesčių, atskaitomybė bei 
administracija truputį susi
komplikavo ir pareikalauja 
daugiau laiko ir įstatyminio 
atidumo. Atskaitomybės yra 
tikrinamos atitinkamų 
valdžios įstaigų ir reikia 
paruošti bei periodiškai 
joms pristatyti raportus. 
Taigi būtina griežtai laikytis 
valstybinių įstatymų. Iš 
bendruomenės pusės tenka 
atidžia sekti jos veiklą, 
siekius, tendencijas ir atitin
kamai reaguoti paramų 
sprendimuose visos ALB 
mastu. Todėl ir yra pagei
daujama, kad prašymai būtų 
rekomenduoti ir įvertinti 
atitinkamų Bendruomenės 
Valdybų ir būtų pateikti iš

Pirmoje eilėje iš kairės: Bronė Straugaitienė - 
vicepirmininkė, dr. Aldona Butkutė - sekretorė. Antroje 
eilėje: Audrius Balbata - iždininkas, Algirdas Šimkus - 
pirmininkas, Raimundas Samsonas - narys.

Jūratės Šimkienės nuotrauka
anksto, o ne įpusėjus ar užbaigus projektą.

Tarybos suvažiavimo metu buvo malonu 
išgirsti nemažą susidomėjimą paramų 
išdavimo kriterijais ir Lt, apie kuriuos buvo 
duoti atitinkami paaiškinimai. Žinoma, 
būtų dar maloniau, jeigu būtų parodytas 
panašus susidomėjimas pačiu Fondo 
administravimu ar tampant jo nariais. 
Suprantama, kad metiniuose Fondo 
susirinkimuose yra praktiška dalyvauti tik 
Melbourne ar netolimose apylinkėse 
gyvenantiems nariams, tačiau apyskaitos ir 
proxi balsavimo kortelės yra išsiunčiamos 
kiekvienam nariui paštu. Taip yra galimybė

iškelti bet kokius rūpimus klausimus raštu 
per savo proxi balsą. Deja, praeityje nebuvo 
parodyta susidomėjimo šia linkme. Štai tru
putis statistikos iš paskutinio susirinkimo.

Pranešimų buvo išsiųsta sekančiai: 
Victoria 101, SA 27, NSW 23, Canb. 8, Tas. 
5 ir WA 3. Viso 174.

Susirinkime dalyvavo 17 narių ir buvo 
atsiųsti 4 proxi balsai be jokių siūlymų, 
paklausimų ar pan. Taigi, atrodytų, kad 
susidomėjimas Fondu prasideda ir baigiasi tik 
sužinojimu - kam ir kiek paramos buvo

Nukelta į 4 psL
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KRITINĖ ŽURNALISTIKA
Atsiliepdama j mano straipsnį apie 

ALB Krašto tarybos suvažiavimą, Janina 
Vabolienė, OAM pareiškė savo 
nepasitenkinimą jo kritišku tonu. Mano 
nuomone, žurnalistika visada turi būti 
kritiška. Dalyvaudami bet kokioje veikloje 
stengiamės tobulėti, o tobulėjame 
paprastai mokydamiesi iš savo klaidų. 
Deja, žmogui pačiam pastebėti savo klaidas 
yra labai sunku. Tam reikalingas žvilgsnis 
iš šalies. Čia aš ir matau žurnalistikos 
funkciją - stebėti įvykius iš šalies, juos 
kritiškai vertinti ir pateikti tą kritiką per 
spaudą bendruomenei, kad pastaroji galėtų 
savo veiksmus apmąstyti tos kritikos 
šviesoje ir kažko pasimokyti. Iš liaupsių dar 
niekas niekada nieko neišmoko. Liaupsės 
yra didžiausia kliūtis tobulėjimui. Jos veda 
į bendruomenės stagnaciją ir atskirų jos 
narių pasipūtimą.

Tenka apgailestauti, kad p. J. Vabolienė 
kaip Krašto valdybos pirmininkė 
vadovavusi ir Suvažiavimo organizaciniam 

komitetui, mano straipsnyje neįžiūrėjo 
nieko teigiamo, nerado jame nieko, iš ko 
galima būtų pasimokyti. Ji matė kritiką net 
ir ten, kur jos visai nebuvo. Aš manau, kad 
Suvažiavimas, įspraustas į 3 pusdienius, 
pasiteisino - laiko pranešimams ir 
diskusijoms pilnai pakako, Suvažiavimo 
dalyviai turėjo galimybę pamatyti daugiau 
lietuvių dienų renginių. Mano pareiškime 
jokio sarkazmo nebuvo.

Ponia J.Vabolienė teigia, kad aš 
nepagrįstai priekaištavau dvasiškiams dėl 
invokacijos skaitymo. Šiuo klausimu 
laikraštyje buvo parašyta taip: “Abu 
vietininiai kunigai buvo išrinkti į Krašto 
Tarybos atstovus, tačiau invokaciją teko 
skaityti Krašto Valdybos vicepirmininkui 
Petrui Bielskiui.” Manau, kad skaitytojui 
iš šio sakinio sunku susidaryti nuomonę 
kam priekaištaujama - greičiausiai Petrui 
Bielskiui, tariamai uzurpavusiam šias 
garbingas pareigas. Reikalas tas, kad mano 
straipsnio rankraštyje buvo kitaip: “Nei 

vienam iš dvasininkų nesiteikus atvykti į 
Krašto tarybos sesijos atidarymą (nors abu 
vietiniai kunigai buvo išrinkti į Krašto 
tarybos atstovus), invokaciją teko skaityti 
Krašto valdybos vicepirmininkui Pfctrui 
Bielskiui.” Deja, LB Spaudos Sąjungos 
Valdybos cenzoriai, kurie, kaip man jau ne 
kartą teko įsitikinti, nepraleidžia į laikraštį 
nė vieno kritinio sakinio Bažnyčios ir jos 
tarnų adresu, šį mano sakinį pakeitė, 
iškreipdami jo prasmę. Kalbėdamas su p. 
J.Vaboliene, aš jai šį faktą paminėjau. Todėl 
ji teisi, kad aš priekaištavau mūsų 
dvasininkams, ir tą priekaištą dar 
konkretizuosiu. Kun. J. Petraitis ir kun. 
E.Arnašius į Suvažiavimo pradžią 
neatvyko, nes jie buvo susitarę tuo metu 
laikyti šv. Mišias. Jų asmeninė pareiga 
kasdien atlaikyti šv. Mišias ir pareiga 
bendruomenei suteikti palaiminimą 
bendruomenės aukščiausio valdžios organo 
- Krašto tarybos suvažiavimo - dalyviams 
prasilenkė. Mano nuomone, tai yra 
klaidingas jų kaip dvasininkų pašaukimo 
supratimas.

Nesiruošiu komentuoti kiekvieno p.

J.Vabolienės straipsnyje man daromo 
užmetimo, nes nematau prasmės ginčytis 
dėl dalykų, kurie man yra akivaizdūs. 
Manau, tikslinga atsakyti į man pareikštą 
kritiką dėl kai kurių kun. E.Putrimo 
paskaitos minčių neteisingos 
interpretacijos, nes esu šiuo klausimu 
girdėjęs ir daugiau (žodinės) kritikos. Aš 
necitavau jo žodžių, ten niekur nebuvo 
kabučių. Prisipažįstu, ne be ironijos 
priėmiau prelegęnto duotą charakteristiką 
antrajai ir trečiajai emigrantų bangoms, o 
epitetai “kilnieji” ir “nedorėliai” - 
manosios “kūrybos” vaisius. Kaip kun. 
E. Putrimo teiginių šiuo klausimu pavyzdį, 
pateiksiu tik dvi trumpas citatas. Antroji 
emigracinė banga “...suformuota pagal 
krikščioniškus ir tautinius idealus”, o 
trečioji banga “...užaugo leninistinėje— 
stalinistinėje sovietinėje ateistinėje 
ideologijoje”. Jeigu kam reikia daugiau 
pavyzdžių, siūlau dar kartą pasiskaityti MP 
nr. 1-2 atspausdintą prelegento paskaitos 
tekstą.

Saulius Varnas

AUSTRALUOS LIETUVIŲ FONDAS BENDRUOMENEJE
Atkelta iš 1 psL

išduota, tačiau ne jo administravimu. 
Susirinkimo metu irgi jautėsi panaši 
tendencija. Valdybai susidarė vaizdas, kad - 
Jūs dirbkite, galvokite, adminstruokite, o mes, 
progai pasitaikius, pakritikuosime. Kons
truktyvi kritika yra labai sveikintina, nes išjos 
visi galime pasimokyti, patobulinti pačią 
Fondo veiklą. Ateityje lauksime! Deja, 
praeityje kritika ne visuomet buvo 
konstruktyvi

Suvažiavimo metu buvo priimta 
rezoliucija - kreiptis į Fondo valdybą, kad ji 
kas antri metai sušauktų neeilinį narių 
susirinkimą Lietuvių Dienų metu, duodant 
progos ir kitų vietovių nariams pasisakyti. 
Manau, kad tai būtų galima Įgyvendinti, jeigu 
LD rengėjai tam paskirtų atskirą laiką. 
Tokiame susirinkime galėtų dalyvauti ir 
platesnė visuomenė, tačiau balsavimo teisę 
turėtų tik Fondo nariai

Reikia tikėtis, kad tai sukeltų didesnį 
susidomėjimą Fondu ir bendruomenės 
nariams iš kitų vietovių. Yra daug aukotojų, 
kurie galėtų tapti Fondo nariais užpildę 
atitinkamą anketą - prašymą. Asmuo, 
paaukojęs $25 ar daugiau, jau turi teisę tokį 
prašymą paduoti Pvz. NSW valstijoje yra apie 
90 asmenų su šitokia teise. Sąrašą palikau 
Fondo įgaliotiniui p. Vyteniui Šliogeriui kartu 
su prašymų anketomis.

Panašiai buvo daryta Adelaide ir 
Geelonge. Deja, Adelaide nebuvo parodytas 
didelis susidomėjimas, tuo tarpu Geelong 
bendruomenės nariai reagavo pozityviai

Dabar kaip tik ir yra proga paminėti 
Fondo įgaliotinius įvairiose vietovėse: 
Adelaide - p. Augis Zamoiskis; Canberra - 
p. Juras Kovalskis; Geelong - p. Adolfas 
Obeliūnas; Perth - prof. Zigmas Budrikis; 
Sydney - p. Vytenis Šliogeris.

Vietovėse, kur nėra įgaliotinio, esant 
reikalui galima kreiptis tiesiogiai į Fondo 
valdybą adresu: P.O. Box 11 North 
Melbourne, VIC 3051, arba skambinti A 
Šimkui (el.: (03) 9578 4319, mob. tel. 
0412822537, arba el. paštu E mail - 
simkus@ozemaiLcom.au

Man atrodo, kad reikalas yra gana aiškus. 
Fondas buvo įsteigtas, yra ir bus visos 
Australijos LB naudai, tad būtų malonu, jei 
visos bendruomenės vienodai parodytų 
susidomėjimą Fondu visapusiškai, o ne vien 
tik paramos atžvilgiu.

Jaučiu, kad ateityje Fondui teks vis 
daugiau ir konkrečiau paremti kultūrinę 
veiklą mūsų bendruomenėse, tad tikrai būtų 
pravartu gauti ne tik daugiau aukų, bet ir 
pasisakymų, diskusijų ir tt Tai palengvintų 
Fondo valdybai kuo reafetskiau ir naudingiau 
panaugoti turimus ribotus išteklius.

Fondo valdyba visuomet interpretavo 
Fondą esant visos ALB labui, nepaisant narių 
skaičiaus įvairiose vietovėse.

Užbaigiu savo pasisakymą mūsų 
naudojamu šūkiu skelbimuose periodinėje 
spaudoje -

ALF yni mūsų visų reikalas.

A. R Šimkus
ALF pirmininkas

Pijušo Dulkelės nuotykiai

Ir dar dčl
Straipsnyje “Keistos Gairės” (šių metų 

“MP” nr.7) dr. Saulius Varnas 
kritikuoja Spaudos Sąjungos siūlomas 
“Rašybos Gaires”. Dr. S. Varnas bauginasi, 
kad ”... netgi skaičių rašybą siūloma keisti 
pagal anglosaksų kraštuose įsigaliojusias 
taisykles!”

Mano supratimu, skaičių rašyba neturi 
nei tautinės nei patriotinės reikšmės, 
o yra grynai informacijos pateikimo 
metodas. Spaudos Sąjungos siūlytos 
gairės ir yra pritaikytos Australijoje gy
venantiems “MP” skaitytojams.

Klausimas ar “tūkstančių grupavimo 
skyriklis yra kablelis ar taškas, ir ar 
dešimtųjų skyriklis yra taškas ar kablelis” 
yra neesminis, bet grynai vietinio pobūdžio 
susitartos reikšmės reikalas.

Iš tų ALB organizacijų, kurios yra 
“inkorporuotos” (LB Spaudos Sąjunga, 
Sydney Lietuvių Klubas, AL Fondas), 
valdžios įstaigos reikalauja pristatyti 
metines finansines ataskaitas. Visiškai 
suprantama jog ataskaitas reikia paruošti 
pagal “anglosaksų” skaičių rašybos 
taisykles.

Nenuostabu, kad laikui bėgant ši rašyba 
tapo pritaikyta ir kitų ataskaitų 
dokumentuose - pvz. ALB Krašto Valdybos 
ir ALB Archyvo iždininkų ataskaitų 
pranešimuose.

Dr. S. Varno cituotos Lietuvos skaičių 
rašybos taisyklės yra kartais nevartojamos 
ir Lietuvoje - dažnai skaičiai rašomi pvz. 
“11 tūkst. 432 litai”, o ne (australiškai) 
11,432 litai, ar (lietuviškai) 11.432 litai.

rašybos...
Atrodo, Lietuvos spauda nevisiškai pasitiki 
taškais ar kableliais.

Toliau, negaliu suprasti, kodėl Lietuvos 
rašomųjų mašinėlių ar kompiuterių 
klaviatūros stokos problemos turėtų mums 
uždraustų vartoti tarptautiniai priimtus 
simbolius, kaip %, $ ir tt.
Manau, kad šių skaičių rašybos skirtumai 
dings Lietuvai įstojus į Europos 
Sąjungą, nes esu tikras, kad Sąjungos 
dokumentų paruošime, Lietuvai teks 
prisitaikyti prie standartizuotų Sąjungos 
taisyklių.

Tas pats liečia ir “milijardų” bei 
“bilijonų” vartojimą. (Pagal “Concise 
Oxford Dictionary” abu šie, prancūzų 
kilmės, žodžiai reiškia tūkstantį 
milijonų).

Įsibėgėjus diskusijoms į mano širdžiai 
artimas sritis, norėčiau paklibinti dar 
vieną temą. Mes džiaugiamės, kad pasaulio 
žemėlapiai pagaliau Lietuvos vietovių 
vardus rašo lietuviškai, vartoja lietuvišką 
raidyną. Ar ne laikas ta pačią praktiką 
priimti ir mums?

Kodėl svetimi vietovardžiai ir vardai yra 
perrašomi sunkiai atpažįstamomis 
formomis (Niudelis, Sidnis, Džylongas)? 
Kodėl jaučiame prievolę prirašyti 
lietuviškas galūnes ir iškreiptus vardus 
linksniuoti?

Jeigu laukiame tam tikros pagarbos 
mūsų kalbai, ar neturėtume tą pagarbą 
reikšti ir kitoms kalboms?

Su pagarba,
Danius Kairaitis

Kai aplink tik vienos bėdos 
Kai jau niekas neramina 
Kai nepadeda nei sportas 
Pijus griebias nikotino 
Įsikišęs į mundštukų 
Ilgą cigaretę rūko-

Pasiduodamas Morfėjui, 
Viešpačiui visų miegalių, 
Pijus sapne regi fėjų 
Meiliai glostant jo veidelį, 
Šilumėlę tokių švelnių 
Skleidžiančių aplink jo kelnes

Šilumėlė virto stačiai - 
Lyg, kad tūkstantis gyvačių, 
Kirstų baisų įgėlimų 
Į jo kelnių susiuvimų. 
Dulkė šaukia iš jo lango: 
“Gelbėkite! Žmonės brangūs!”
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Pijų atbloškė likimas
Į ligoninės palatų
Dėl taip mažo nusvilimo
Kiek atydos jis čia mato!
Ir chirurgai ir seselės
Nesitraukia nuo Dulkelės.

Stasio Montvido piešiniai ir žodžiai
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Hliutės kampelis
Iš dviejų žodynų

Toliau naudosiuos “Lietuvių pavardžių žodynu” kuriame 
yra beveik visos Lietuvoj registruotos pavardės, ir “Lietuvių 
pravardėmis”, kur surinkta daug kaimuose vartojamų 
pravardžių, tarp jų ir tokių, ypač vėlesnių, kurios pavardėmis 
nevirto.

Pavardžių žodyne iš daugybės buvusių pravardžių bent

(iš redakcijoj paJto

trečdalis buvo duotos dėl išvaizdos. Pigai plaukus pavadintas Rudis (ir jo sūnus Rudokas, 
jau ne būtinai rudaplaukis), Širvys, Žilius (ir bajoru virtęsŽilinskas), Keršys (keršas, 
lopais pražilęs), Garbenis, Barzda (ir jo sūnus Barzdukas), Ūsas, Ūselis, Bauža (baužas 
- plikagalvis).

Pagal veidą atsirado pravardės Juodelis, Rudonikis, Putinas, Raupys, Karpa. Pagal 
akis: Auksakis (blizgančiom akim), Kiaulakys, Keturakis (su akiniais). Pagal dantis : 
Bebras.

Gerb. Redakcija,
Tarptautinėje pašto sistemoje įstrigo 

ir todėl labai pavėlavo prof. Vytauto 
Landsbergio sveikinimas Australijos 
lietuviams Nepriklausomybės Šventės 
minėjimo proga. “M. P” skaitytojų žiniai, 
malonėkite perspausdinti prof. V. 
Landsbergio žodžius:

“Ateina Vasario 16-ji, garbinga 
atgimusios Lietuvos Šventė. Sveikinu visus, 
mylinčius mūsų nedidelį Salį prie Baltijos. 
Sėkmėje ir nesėkmėje ji verta mylėti, nes 
jungia mus į Seimą.

Vytautas Landsbergis, 2001 m.“
Vytautas Doniela

Pravardžių žodyne yra daug naujesnių pravardžių, kurios atsirado vėlesniais laikais 
ir pavardėm nepavirto: Kaltūnas, Šiaušė. Sovietmečiu bent keliose vietose pietų 
Lietuvoje plikis buvo vadinamas Kruščiovu.

Pavardėmis nepavirto ir Vienalangis, Tūzas, Plekšnė (vienaakiai), Auksąbaumis 
(auksiniai dantys), Kapliadantis.

O dabar bandykite patys atspėti, kur paveldima pavardė, o kur tik vienam žmogui 
skirta pravardė

Pagal nosį: Vanagas, Kablys, Kačerga ir Kačergįus, Bulbanosis, Slyvanosė.
Pagal grožį: Aguonėlė, Uoga ir Uogintas, Pelėda, Didgalvis, Plytasnukis (plačios 

kaktos). Pagal ūgį: Bakaniukas ir Bakanauskas, Kernys (kas kemėja, neauga; neūžauga), 
Didelis, Didžiulis, Didjonis, Mažylis, Apynėlis, Pipiriukas. Pagal storumą: Cepelinas, 
Bumbulas, Bumbulevičius, Mėsapilvis, Didpapė, Pūstašiknė. (Atsiprašau už negražų 
žodį, bet liaudies sąmojus ne visada elegantiškas ir gali būti net skaudus).

PADĖKA b<;
Nuoširdžią padėką reiškiu ALB Krašto 

Valdybai, ALB Adelaidės Apylinkės Valdybai, 
įvairioms mūsų bendruomenės organiza
cijoms, draugams, pažįstamiems bei visiems 
mieliems tautiečiams, sveikinusiems mane, 
Australijos Vyriausybės manęs apdovanojimu 
O.A.M.proga.

Džiaugiuosi ture ta privilegija pasitarnauti 
Australijos lietuvių bendruomenei ir, kartu, 
mūsų gyvenarruim kraštui Australijai. Malonu, 
kad mūsų įnašą pripažįsta ir šio krašto 
gyventojai

Su pagarba ir geriausiais linkėjimais 
visiems.

Janiu Vaboiienė OAM.

(if REDAKCIJOJ PRJTO )
Gerbiama Redakcija,
Siunčiame už š/m laikraščio 

prenumeratą $55 ir $25 auką Mūsų 
Pastogei.

Atleiskite, Mielieji, kad vėluojam, nė 
patys nebežinom ar karštis gamtoje, ar 
mūsų pačių senatis galvoje trukdo 
prisiminti pačius svarbiausius reikalus.

Linkime daug ištvermės Jums visiems, 
Mielieji, brojiai lietuviai, pasiąuko- 
jančiame Jūsų darbe, kad mes visi čion 
esantys Jūsų tautiečiai turime galimybę 
skaityti lietuvišką žodį, daug sužinoti apie 
mums visiems brangią Tėvynę ir apie 

• nenuilstančią dvasioje ir darbuose 
čionykštę Lietuvių Bendruomenę..

Su nuoširdumu
E. A. Laugaliai 
Toronto, NSW

Gerbiama Redakcija,
... Ačiū už įdomų laikraštį. 

Neišmeskite nei Redakcijos skilties, nei 
korespondencijos skyriaus. Jie įdomiausi.

Su pagarba
Juras Kovalskis
Canberra, ACT

Sveikinu Mūsų Pastogės darbuotojus, 
siunčiu čekį dėl Pastogės apsimokėjimo. 
Galiu pasakyti teisybę - laikraštis darosi 
vis įdomesnis. Nors nedidelis tas laikraštis, 
bet daug skirtingų dalykų parašo. Jeigu kai 
kas kuriam neįdomu, paskaitai toliau ir 
randi, kas tave domina. Pavyzdžiui, aš 
pirmiausiai perskaitau “Aliutės kaupelį”, 
o man įdomiausi Pijušo Dulkelės nuotykiai 
- ir gražu ir juokinga.

“Aliutės kaupelis” dabar nukeliavo į 
pavardžių tyrimą. Mano pavardė Kutas; 
man atrodo, tik aš vienas su tokia pavarde 
atvykau į Australiją. Žinomąją dar perėmė 
du mano sūnūs. Esu kilęs iš Zanavykuos, 
buvo ten ir daugiau tokių kaip mano 
pavardžių, net Kutų kaimas buvo.

Kadaise gyvenau Bankstowno 
apylinkėje, padėjau prie Lietuvių namų 
statybos. Vedžiau lietuvaitę iš Newcastle ir 
ten apsigyvenau. Sydnėjuje draugų jau 
nebeliko. Kartais vyksta Lietuvių klube 
parengimai, bet vėlai pasibaigus nėra kur 
apsistoti. Nors pensininkams traukinys 
pigus, nevažiuoju.

Tai sudiev ir linkiu ir toliau tęsti 
“Pastogę” , .. v .6Y Valentinas Kutas

Newcastle, NSW

ATVIRAS LAIŠKAS “MUSŲ PASTOGĖS” REDAKCINEI KOLEGIJAI

Esu nemaloniai nustebintas ir 
pasipiktinęs. “Mūsų Pastogės” Redakcinės 
kolegijos narė, p R Baltušytė pasityčiojo iš 
mums visiems brangių Lietuvos simbolių, 
gi savo “atsiprašyme” dar pasišaipė ir iš 
pasipiktinusių laikraščio skaitytojų. Jie, 
girdi, nesuprantą jumoro. Tai ji darė iš 
“Redaktorės skilties”, tad viešai pasi
skelbdama esanti redaktorė. Redaktoriai 
kalba ne tik redakcijos, bet, bent dalinai, 
ir leidėjo, ALB Spaudos Sąjungos vardu.

Atrodo, kad “Mūsų Pastogėje” kai 
kurie pasisakymai pasitarnauja Bendruo
menės skaldymui. Tuo tarpu pasisakymai 
prieš sovietinę ideologiją nustumiami, net 
tada, kai jie ateina iš tokių svarių asmenų, 
kaip iš kun. A Saulaičio, SJ, Lietuvos 
Jėzuitų Provincijolo.

Suprantu, kad ALB Spaudos Sąjungos 
Valdyba turi daug rūpesčių ir deda daug 
pastangų išlaikyti “Mūsų Pastogę”. 
Sąjungos, laikraščio teisinio savininko, 
narių skaičius irgi neatrodo, kad būtų 
reikšmingai padidėjęs^ Suprantu ir tai, kad 
sunku rasti tinkamų darbuotojų. Be abejo,

tie sunkumai didele dalimi yra dėl to, kad 
mes, antrosios bangos išeiviai, buvę 
“dypukai”, senstame ir išmirštame. Ta 
padėtis tik blogės. Tad jei darosi per sunku 
kas savaitę leisti “Mūsų Pastogę”, gal 
reikėtų tą darbą lengvinti ar mažinti. Tokių 
galimybių yra, tik reikia nebijoti daryti 
sunkių, bet neišvengiamų sprendimų. 
Tokiu keliu pasuko “Tėviškės Aidai”, 
pasidarydami dvisavaitiniu laikraščiu. Jei 
“Mūsų Pastogė” ir “Tėviškės Aidai” šiuo 
metu dar negali susijungti, yra galima bent 
koordinuoti tų laikraščių leidimą, vieną 
išleidžiant vieną savaitę, kitą sekančią ir L L 
Tokiu būdu “Mūsų Pastogės” leidimo našta 
ir išlaidos perpus sumažėtų, gi bendruo
meniniai pranešimai vistiek galėtų būti 
paskelbti kas savaitę.

Yra ir kitų būdų užsitikrinti, kad 
laikraštis tarnautų Bendruomenės damai, 
o ne jos skaldymui į “mes ir jie”, ar jos 
piktinimui niekinant tautinius simbolius.

Su pagarba,
DrAKabaOa.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mane sveikinusiems gimtadienio proga ir su D.L.K. Gedimino 

ordinu apdovanojimu: Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Lietuvos 
Kūno kultūros ir sporto departamentui, Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, 
Lietuvos “Žalgirio” sporto draugijai, ALFAS valdybai, Sydnėjaus Sporto Klubui 
“Kovas”, ”Mūsų Pastogės” redakcijai ir L.B. Spaudos Sąjungai, Vyskupui Pauliui 
Baltakiui OFM, Lietuvių išeivijos vyskupui, “Panemunės” rajoninei skautų stovyklai, 
rašiusiems spaudoje: dr. V, Donielai - “Mūsų Pastogėje”, M. Marcinkevičiūtei - 
Lietuvos “Sporte”, J. Šalkauskui - Lietuvos radijo, R. Geli SBS Lietuviškos radijo 
valandėlės vedėjai, visiems artimiesiems ir draugams Australijoje, Lietuvoje, 
Amerikoje, sveikinusiems mane raštu ir žodžiu.

AČIŪ! Antanas Laukaitis

Gausus būrys artimųjų, senų ir naujų draugų sausio mėnesio pabaigoje buvo 
susirinkę į Sydnėjaus Lietuvių Klubą pagerbti Antano Laukaičio jo 75-erių metų 
sukakties proga. R.B. nuotraukoje: jubiliatas taria atsakomąjį žodį.

PERGALĖS ŠVENTĖ - KOVO 11-TA
Tiesa, neseniai atšventėm iškilmingą 

Vasario 16-sios minėjimą - pagerbėm 
mūsų senelius, kurie atkūrė ir sukūrė 
Lietuvą iš žemės, vandens ir oro.

Sakoma, kad be Vasario 16-tos nebūtų 
ir Kovo 11-tos, nes per du 
nepriklausomybės dešimtmečius lietuvių 
tauta išaugino jaunimą, kuriam buvo 
lemta sulaukti 1990-jų kovo 11-tąją.

Kovo 11-ji turi būti man ir mano 
bendraamžiams pergalės šventė - Pergalės 
Šventė - prieš okupamtus po 45 metų! 
Atsimenu, kaip jautėmės laimingi ir 
džiaugsmui nebuvo galo, kad sulaukėm.. 
Laisvos Lietuvos!

Kažkodėl šiandien Lietuvoje (ir 
Australijoje) šitas minėjimas 
nustumiamas į antrą eilę. KODĖL? KAS 

atsitiko? Geriausiai į tą klausimą atsako 
poetas Justinas Marcinkevičius (vienas iš 
Sąjūdžio steigėjų):

- Nepasakyčiau, kad aš nusivyliau 
Lietuvos nepriklausomybe. Greičiau 
nusivyliau mumis - kad mes nepajėgėme jos 
išgyventi, nepakėlėme į deramą aukštį 
laisvės idėjos. Man atrodo, kad Lietuvos 
nepriklausomybė daug kam buvo tartum 
neišnešiotas kūdikis, priešlaikinis 
gimdymas. Iš čia visi išsigimimai, 
socialiniai, politiniai, iš čia nusikaltimai, 
net kultūros išsigimimas.

Puikiai atsimenu, kaip dar Sąjūdžio 
iniciatyvinėje grupėje mėginta kurti 
kažkokią Lietuvos ekonomijos kaitos viziją. 
Niekam tai nerūpėjo, atrodė užteks iškelti 
trispalvę, sugiedoti Himną ir tartum 
prisipildys visa ta mūsų erdvė daiktų, viskas 
bus labai lengvai prieinama, žmonės 
šypsosis vieni kitiems... (www.veidas.1V).

Nors kai kurios “partijos” ir 
“frakcijos” bando įrodyti, kad nieko gero 
nepasiekėm per vienuolika nepriklau
somybės metų, “The Wall Street Jaumal” 
pernai, metų gale apibūdino Lietuvos 
pažangą ir parašė:

- Kaip žvaigždė švystelėjo Lietuva. 
Pernai buvusi 61-je vietoje, staiga pakilo į 
42 -rą vietą. Per visus suvestinės sudarymo 
metus ji labiausiai pagerino savo 
ekonomiją.

Kovo 11-tos dėka - Šventoji Trispalvė 

plevėsuoja ir Panevėžyje, ir Klaipėdoje, 
ir Vilniuje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje 
ir Klaipėda, ir Vilnius yra Lietuvos 
miestai!

Lyg ir girdžiu... a.a. Vinco Kazoko 
žodžius:

Neklausk ar upė nori tekėti - Ji teka!
Neklausk ar tauta norigyventi-Ji gyvena! 
Mano tauta kaip upė: Ji gyvena ir teka.

Vincas Bakaitis

Balys Nemeika (Karamba) ligoninėje
Adelaidiškis, žinomas sportininkas veteranas, Bendruomenės veikėjas ir dažnas “Mūsų 

Pastogės” bendradarbis, po naujųjų metų atsigulė į ligoninę, kur jam tiriama ir gydoma 
leukemijos liga. Dar iki švenčių jis aktyviai dalyvavo vietos lietuvių stalo teniso varžybose 
ir buvo aktyvus visame lietuviškame Adelaidės gyvenime.

Draugai ir prieteliai ne tik iš Adelaidės, bet ir iš kitų Australijos miestų, Tau, mielas 
Baly, linki greitai pasveikti ir geros sveikatos ateityje. $

Mūsų Pastogė Nr. 9, 2001.03.05, psl.5

5



—TV- ' : ' : : ~------- v——   ~
“PANEMUNĖS” STOVY KLOS ATŠVAITAI- MOKOMĖS SPECIALYBĖS

Alė Liubinienė
Avietė ir likęs gyvenimas

Tęsinys, pradžia MP Nr. 1-2,3-8;

IV
Vežimas į Sibirą

Birželio mėnesį nuginiau mamą ir 
Stasę kalbant: “Dievuli mano. Jau visi 
metai kai rusai užėmė Lietuvą.” 
Linguodamos galvomis abi dejavo.

Tom dienom mama buvo nekaltoji 
slėpė savo jausmus, nebežinodama kas 
galima sakyti ir kas negalima, kuo pasitikėti 
ir kaip elgtis.

-7 Žmonės vis labiau ir labiau grimzdo į
neviltį. Vieni sėdėjo kalėjimuose, buvo 
kankinami. Kiti buvo taip pilni baimės, kad 
jų nesuimtų, slapstėsi palikę namus ir 
šeimą. Mama jautėsi saugiai, žinodama, 
kad bent laikinai ir tėvui niekas negrėsė, 
kol jis dirbo rusų aerodrome.

Saulėtą rytą keitė graži, šilta diena. 
Paukščiai parlėkė iš šiltųjų kraštų ir 
čiulbėdami suko lizdus, dėjo kiaušinius. 
Aš galėjau be galo be krašto klausytis 
kregždžių, vieversių, lakštingalų. Jų giesmės 
skambėjo darniai, nors šiek tiek 
sušvelnindamos baisųjį mus supantį 
pasaulį.

Mačiau gandrą atskrendant ir 
nutupiant j savo lizdą. Prisiminiau kaip 
tėvas jį tik prieš metus sukalė, pakėlė ir 
pritvirtino ant svirno stogo.

“Ūkininkui, dukrele, Dievo dovana 
turėti gandrą sodyboje,” sakė man mama.

“Bet aš nenoriu daugiau vaikų mūsų 
šeimoje.”

“Ale, paklausyk manęs. Gandrai ne 
vien tik vaikus atneša. Jie gaudo varles ir 
visokius kenksmingus vabzdžius laukuose. 
Bet svarbiausia - žaibas niekad netrenkia 
į gandro lizdą. Taigi, mūsų klėtis apsaugota 
nuo gaisro. O jeigu tu taip nenori daugiau 
mažu vaikų, pasakyk gandrams pati.”

Visą vasarą kiek išgalėdama šaukiau:
“Aš nenoriu daugiau mažų kūdikėlių, 

ypač tokių kaip mano sesuo, kuri visą laiką 
verkia, o aš turiu ją prižiūrėti. Jei to 
nedarau, gaunu į kailį.”

Netekus savo draugės Raudonės, kurią 
rusų kareiviai papjovė, buvo sunku 
susigyventi su nelaime. Bet laikui bėgant, 
vis dažniau guosdavausi Avietei ir pamažu 
nurimau.

Jau beveik vasara. Pats žūklės metas. 
Tėvas daug kartų buvo sakęs, kad aš gera 
žuvautoja, nors man tada buvo tik dešimt 
metų. Žuvys mūsų dumblinam prūde 
vadinosi karosai

“Nėra lengva pagauti karosą. Tai gudri 
žuvis. Reikia turėti tam tikrą nuojautą, ir 
tu, Ale, tikrai ją turi,” girdavo mane tėvas.

Dažnai pasišokinėdama bėgdavau į 
pakalnę prie prūdo. Krepšys, akmuo ir 
keletas alksnio šakų buvo mano visi 
žuvavimo įrankiai. Žuvims privilioti 
atsinešdavau pakepintos duonos

Šį rytą, švilpaudama, virš duonos 
gabaliuko atsargiai sudėliojau juodalksnio 
šakeles, o ant jų padėjau akmenį ir tada, 
stovėdama gale liepto, nuleidau krepšį į 
vandenį, palikdama tik rankeną virš 
vandens.

Ramiai sėdėjau ant kranto, 
kramtydama ajarus, augusius prie pat 
prūdo, laukiau kol žuvys sulįs į krepšį. 
Mama dažnai prašydavo, kad jai priraučiau 
ajarų, ant kurių ji kepdavo duoną. O kokia 
skani būdavo tada ta duonelė, pagalvojau 
ir nurijau seilę.

Staiga pamačiau, kad krepšys juda. 
Mano širdis suplazdėjo iš džiaugsmo.

“Sykį žuvis įlenda į krepšį, neleisk jai 
pabėgti. Ištrauk kuo greičiau,” daug kartų 
mokė tėvas.

Aš taip ir padariau. Po šakom, krepšio 

dugne taškėsi dvi didelės ir trys mažesnės 
žuvys.

“Aš jus pagavau... Aš jus pagavau...” 
šaukdama iš džiaugsmo, pažadinau Reksį 
ir Tigrą, miegojusius šalia.

“Einam greit namo parodyt savo lobį. 
Gal jo užteks mamai išvirti mums 
žuvienės.”

Mano mama buvo labai gera virėja. Ji 
mėgo ne tik virti, bet ir valgyti, buvo 
įsitikinusi, kad storas žmogus yra sveikas 
ir stiprus.

Kai grįžom namo, norėjau jai parodyti 
pagautas žuvis, bet ji mane nustūmė į šoną.

“Netrukdyk man, vaikeli.”
Nusiminus, sušėriau visas žuvis šunims.
Mūsų šeima dabar su nieku neben

dravo. Įsibaiminusi mama nebelankė net 
savo sesers Linos, retai benueidavo ir į 
bažnyčią. Vietoj to, mes turėjom daug ir 
dažnai melstis namuose, miegamąjame prie 
uždarytų langų ir durų. Kartais aš net 
pagalvodavau, kad tos maldos niekad 
nesibaigs.

Dešimt Tėve mūsų” ir dešimt ‘Sveika 
Marija’ už kiekvieną gyvą giminaitį, o po 
to dar kitos maldos - už visus mirusius ir 
tuos, kurie kankinami kalėjimuose. Kol 
pradėdavom kalbėti rožančių, mano keliai 
gėlė, lyg jie būtų susmegę į medines lentų 
grindis.

Kartais aš būdavau taip pavargus, kad 
nebegalėdavau ištverti ir sugniužus 
užmigdavau.

“Vaikai, jeigu norim kad Dievas išgirstų 
mūsų maldas, turim melstis išsitiesę 
klūpėdami, su pagarba Jam,” įtikinėjo mus 
mama.

Dažnai melsdavausi ir viena, prašydama 
Dievo, kad grąžintų mano tėvą namo. Bet 
tėvas negrįžo, aš ėmiau pykti ant Jo ir 
nustojau Juo tikėti

Vieną birželio rytą kažkoks vyras 
pasibeldė į mamos langą. Aš pabudau. Ji 
patyliukais atsikėlė ir įsileido jį į vidų.

Išlipusi iš lovos per pusiau atidaras duris 

klausiausi tikėdamasi, kad bus kokia nors 
žinia iš tėvo. Bet jo vardo jis neminėjo. Jie 
kalbėjo apie mamos seserį Liną. Atpažinau 
to vyro balsą. Tai buvo mano tetos 
kaimynas, jis šnekėjo labai greitai, 
mosuodamas rankomis, vos galėjau jį 
suprasti

Tik išgirdau, kad vietiniai komunistai 
ir rusų kareiviai sunkvežimiu vidury 
nakties atvažiavo į tetos ūkį ieškodami 
dėdės. Bet jis irgi dirbo aerodrome kartu 
su mano tėvu.

Neradę jo namie, rusai įniršo lyg 
laukiniai. Atkišę šautuvus į tetą, su šešių 
mėnesių dukrele ir dvidešimties mėnesių 
sūneliu, prievarta išvarė ją iš namų, su 
mažais kūdikėliais sukišo į sunkvežimį ir 
tuoj Išvežė.

Mama persigandusi klausė, ar jis turi 
nors mažiausią supratimą, kur rusai juos 
nuvežė, bet kaimynas nieko nežinojo ir 
atsiprašęs už blogas naujienas, išskubėjo 
sau.

Dabar jau ir Stasė su Jonu buvo atsikėlę, 
girdėjau juos šnabždantis su mama. Pilna 
baimės, įlindau atgal į lovą ir apsiklojau 
galvą.

Netrukus mama liepė man greitai 
apsirengti Sunkiau sekėsi prikelti iš miego 
mano brolį ir seserę. Jų kūnai buvo lyg 
guminiai, kai tik mama atitraukdavo 
rankas, tuoj suglebdavo atgal į patalus.

Virtuvėje, Stasei iš susijaudinimo krito 
iš rankų šaukštai, girdėjau dūžtant puodą.

Mama bėgiojo po namus kaip be galvos, 
rinkdama rūbus ir maistą, rišo ryšulėlius. 
Kai ji baigė, skubiai apleidom namus. 
Mama neše seserį rankose, brolis ėjo šalia 
įsikabinęs į sijoną. Aš sekiau nešina 
rytulėliu su būtiniausiais daiktais.

Pakeliui į mišką, mus lydėjo kylanti 
saulė, kvėpavome tyru šiltu vasaros ryto 
oru. Žiūrėjau į paukščius besimaudančius 
pievos žibančioje rasoje, mums iš paskos 
bėgo ištikimieji Reksis ir Tigras, vizgindami 
uodegas. (bus dangau)
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GELTONŠLIPSIAI (tęsinys iš gretimo puslapio). Pirmosios pagalbos specialybė - gausiausiai 
skautų lankyta. Nežinia, ar dėl noro išmokti gamtoje svarbių dalykų, ar dėl prelegento dr. Steve 
Markowskei, kuris padarė didelį įspūdį įdomiai perteikdamas informacijų ir “daktariškų priemonių”
lagaminais; turėjo net ir manekeną, kuriam reikėjo atlikti CPR - dirbtinį 
kvėpavimą (nuotrauka viršuje)

Pionerijos specialybė - populiari. Net vyresnieji prisijungė brolio 
Lino (iš Tasmanijos) pasiklausyti. Nuotraukoje viršuje kairėje matome 
pirmą grupę, besimokančią kilpų ir mazgų ir Lt. meno ir kam jis gali 
būti naudojamas.

Antroji grupė, kaip matome nuotraukoje dešinėje, jau išmoko - 
pasistatė lovą. Į kitą stovyklą nebereikės jiems vežti čiužinių!

Visų 6 ir 7 psL spausdinamų nuotraukų ir parašų po jomis autorė- 
Krisiina Rupšienė

Stovyklos emblema

XXI AUSTRALUOS LIETUVIŲ DIENŲ RENGĖJŲ GRUPES 
PADĖKA

Pasibaigus didžiausiai
Australijos Lietuvių Bendruo
menės kultūrinei šventei -
Lietuvių Dienoms - ir nurimus
įsisiūbavusiom pošventinėm

nuotaikom, kritikam parašius vertinamuosius
straipsnius apie mūsų pastangas ir konkrečius 
rezultatus, atrodei, jau pats laikas būtų visiems, 
prisisdėjusiems prie šių renginių nuoširdžiai 
padėkoti

Visų pirmiausiai dėkoju ALD Rengėjų 
grupės narėms, visų renginių vadovėms bei 
spaudos darbuotojoms. Buvo miela dirbti su 
pozityviai nusiteikusiom energingom mote
rim, kurios savo sumanumu ir ištvermingumu 
surengė, mano manymu, geras XXI - sias 
Lietuvių Dienas. Tačiau visa tai įvykdyti mus 
įgalino materialinė parama, kurią gavome iš 
ALB Krašto Valdybos, Sydnėjaus Apylinkės 
Valdybos ir stambiausia pagalba atėjo iš Aus
tralijos Lietuvių Fondo. Ačiū jiems visiems.

Nėra jokios abejonės, kad be chorų, 
tautinių šokių grupių, be dainininkų 
ansamblių, be aktorių ir režisierių, be poetų 
ir literatų, be deklamatorių ir pianistų, be 
sportininkų nebūtų jokių švenčių. Mes 
vertineme jų talentus ir jų ilgametį darbą, ir 
lenkiame galvas dėkodamas už jų dalyvavimą.

Be to, turėjome pagalbos ir iš žmonių už 
Rengėjų grupės ribų. Tai Jonas Bilietas, 
kompiuterių analitikas, padėjęs mums su 
nuotraukų didinimais bei mažinimais, 
rengiant mūsų leidinį, o taip pat su plakatais 
ir emblemomis.

Ačiū Vytautui Vaitkui už Lietuvių Dienų 
filmavimą bei fotografavimą. Po kurio laiko, 
kadrus sutrumpinus, susidomėję tautiečiai 
galės įsigyti LD video filmą. Ačiū Algimantui 
Bumeikiui už nuotraukas iš svarbesnių 
Lietuvių Dienų įvykių.

Dėkoju Margaritai Kavaliauskienei už 
pasiuvimą .vaidilučių rūbų ir Marinai Cox už 
naudingus patarimus. Taip pat ačiū Jambo 
Kraucevičiui už sceninę pagalbą ir mano sūnui 
Kajui už garso reguliavimą Iškilmingo 
Atidarymo metu

Ačiū autoriams už Lietuvių Dienų 
renginių aparašymus: Jadvygai Viliūienei, 
Vidai Vaitiekūnienei, Gražinai Pranaus- 
kienei, Isoldai Poželaitei - Davis, Aldonai 
Scano ir dr. Antanui Stepanui už kritiškus 
svarstymus.

Taip pat esame dėkingos I Jetuvių Klubo 
direktoriams ir darbuotojams už darbą ir 
leidimą naudotis Klubo patalpomis. 
Dėkojame Genovaitei Kasperaitienei ir 
visiems prisidėjusiems prie vaišių paruošimų.

Lietuvių Dienų sėkmė priklauso nuo 
daugybės žmonių pastangų. Jei ką nors 
praleidau, iš anksto atsiprašau, nes žinau, kad 
kiekvieno dalyvio indėlis svarbus galutiniam 
rezultatui pasiekti

Ačiū visiems, bet kokiu būdu 
prisidėjusiems.

Dr. Genovaitė Kazokicnė 
pirmininkė 

XXI ALD Rengėjų Grupės vardu

TALKA Interest Rates
The following interest rates apply from March 1, 2001 

for all new and renewed deposits and for all loans:

Term Deposits
Account minimum $500 . .

At-Call Accounts
.Account minimum $10

Staigia mirus

A-A. Janui Dudėnui
nuoširdžią užuojautą reiškiame Jo motinai Emilijai Dudėnienei ir anūkams

Soc. Globos Moterų Draugija
Melbourne

Plainway Funerals
Affordable Fimerals with dignity and pride over 25 years experience in the 

Funeral Industry. Vast experience in Multicultural Funerals including the 
Lithuanian Community. Funerals arranged in the comfort of your own home 
or at our offices at Sefton.

24hr service 7 days a week
Contact: Bruce on 9823 0919 or Steven on 9864 6893

Bossley Park / Fairfield, Blacktown, NSW.
Proudly Australian Owned

12 month
6 month
3 month

6.0%

5.0%

$5000 + 3.5%
$1000-$4999 2.5%
$10-$999 1.5%

On maturity, the deposit and interest may be withdrawn or transferred to other accounts.

If the client does not notify his/her intention, the account is automatically rolled over for 
another equal term at the current interest rate.

Withdrawals may be made from term deposits before maturity date. In such case only 
0.5% is payable on the withdrawn sum.

Loans
Loan interest rates 
may be varied during 
the year depending on 
current interest rates 
offered by banks and 
other finance bodies.

No application, establishment or 
account keeping fees !

New Loans - 5.9%
over $60,000 - capped for 12 months

Mortgage secured 7.1%
Guarantor secured and personal 13%

(Conditions apply)

Melbourne 
Adelaide 
Sydney

9328 3466
8362 7377
9796 8662

tai ka @ access, net. au
Better than the Bank

P A U G 
SUŽINOSI 

DAMAS “MUSŲ PASTOGĘ”

a.a. Petrutei Čėsnienei
minis, nuoširdžią užuojautą reiškiame pusseserėms Arijai, Nijolei bei pusbroliams 

Gintautui ir Arūnui Čėsnams, ir visiems giminėms bei artimiesiems Lietuvoje .
Kristina Brazaitienė - Čėsnaitė, Renoldas Čėsna, Vytas Brazaitis
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DISKUSINĖ POPIETĖ
Kovo Vienuoliktosios sukakties proga Tėvynės Sąjungos Sydnėjaus skyrius ruošia 

diskusinę popietę.
Data: sekmadienis, kovo 11 dieną 2 vai. po pietų.
Vieta: Sydnėjaus Lietuvių Klubas.
Prelegentai:
L R Garbės gen. konsulas Viktoras Šliteris: Vizų skirtumai atvykstantiems.

. Anskis Reisgys: Dabarties Lietuva ir Karaliaučiaus kraštas.
Vytautas Doniela: Lietuvos spaudos ypatumai.
Prelegentai kalbės po 15 - 20 min. Po pertraukėlių trumpiems klausimams, likusi 

popietės dalis bus skirta tolimesnėms diskusijoms.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti. .

Skyriaus Valdyba

PADĖKA
ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie 

Nepriklausomybės Šventės minėjimo: prelegentei Rasai Mauragienei (Canberra), 
“Dainos” chorui ir jo dirigentams Birutei Aleknaitei bei Justinui Ankui, Savaitgalio 
Mokyklos vedėjai Jadvygai Dambrauskienei ir mokiniams, Jaunimo Kongreso atstovei 
Dainai Fraser, deklamatorei Danutei Ankienei ir pranešėjui Andriui Lašaičiui. 
Širdingas ačiū Parapijos Komitetui, kuris rūpinosi Šventės pamaldų reikalais, taip 
pat pamaldose gausiai dalyvavusiems organizuotiems skautams ir sporto klubo “Kovas” 
vėliavnešiams.

ALB Sydnėjaus Apylinkės Valdyba

Dėmesio, dėmesio!
Norėtumėm gerbiamiems skaitytojams priminti, kad po Lietuvių Dienų yra 

likę įvairių suvenyrų, kuriuos dar galite įsigyti žemiau savikainos, būtent:
marškinėliai su emblema (įv. dydžių) $10
ALD leidinys $ 2; ALD ženkliukas (metalinis) $ 2
Šie visi daikteliai tinka dovanoms draugams čia ir Lietuvoje, arba ir sau 

prisiminimui
Kreipkitės į Lietuvių klubo darbuotojas, kurias rasite ten kiekvieną sekmadienį nuo 1 iki 3 

pm
Sydnėjiškiai taip pat gab įsigyti arba pasižiūrėti ADL nuotraukas, kurių du albumai yra 

Lietuvių Klubo raštinėje.
Gyvenantieji už Sydnėjaus ribų visa tai gali įsigyti, parašydami laišką šiuo adresu:
“Lietuvių Dienos” Lithuanian Club 16 - 18 East Terrace Bankstown, NSW, 2200

XXI -jų AL Dienų Rengėjų grupė

Labdaros siuntiniai į Lietuvą 
Paskutinis pranešimas Sydnėjaus ir apylinkių lietuviams

Norintys pasiųsti dovanų į Lietuvą paskubėkite užsisakyti dėžes. Savo dėžių 
naudoti negalima. Dar yra laisvų vietų.

Dėžių išmatavimai:
64 cm x 35 cm x 35 cm, svoris 30 kg, persiuntimas per Melboumą į Lie
tuvą ir pristatymas į namus - $68;
32 cm x 35 cm x 35 cm, persiuntimo kaina - $40.

Dėl platesnės informacijos nedelsiant skambinkite Antanui Kramiliui tel. 
(02) 9727 3131. Išsiuntimo data (šiuo metu) numatoma kovo pabaigoje. Dėl 
dėžių atsiėmimo sekite pranešimus per SBS radiją ir spaudoje.

Katalikų Kultūros Draugija

Siuntiniai į Lietuvą
Ir šiais metais pasiryžome organizuoti siuntą į Lietuvą.
Dėžės bus pardavinėjamos sekmadieniais Lietuvių Namų salėje tarp 12-13 vai
Dėžės kaina su persiuntimu ir pasistatymu $60, pusės dėžės - $35.

Melbourne Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos valdĮyba

SYDNĖJAUS LIETUVIŲ KLUBAS
16 -18 East Terrace, BANKSTOWN NSW 2200

P.O. BOX 205, BANKSTOWN NSW 1885
Tel.: 9708 1414 Fax: 9796 4962 

www.lithuanianciub.org.au

VEIKIA
Paprastomis savaitės dienomis nuo 4.00 vai 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 12.00 vai 

ANTRADIENIAIS UŽDARYTA

KAUNO MIŠRUS CHORAS 

“KAMERTONAS” 
Diriguojamas Algirdo Viesulo 

Kovo 18 d. 2.00 vai.

Kovo 25 d. 2.00 vai. video filmas 
LIETUVOS SPORTININKAI SYDNĖJAUS 

OLIMPIADOJE

Kovo 29 d. PENSININKŲ POPIETĖ
ŠVEDIŠKAS STALAS nuo 1230 vaL

Sekmadieniais LINKSMOJI VALANDA 
Nuo 5.00 iki 6.00 vaL - GĖRIMAI PUSE KAINOS

SYDNĖJAUS JAUNIMAS 
KVIEČIAMAS ŠOKTI TAUTINIUS 

ŠOKIUS

Sydnėjaus tautinių šokių grupė 
SŪKURYS kviečia gimnazijos amžiaus 
jaunimą ir pradžios mokyklos jaunimėlį 
ateiti į tautinių šokių repeticijas. 
Repeticijos prasideda sekmadienį Kovo 11 
d.

Repetuosime nuo 4 PM iki 5 PM, 
Sydnėjaus Lietuvių Klube, East Terrace 
Bankstown.

Liuda Popenhagen
SŪKURIO vaikų grupės vadovė

Aukos “Mūsų Pastogei”
E. Šliterienė Old. $ 5.00
Mrs M. Linas NSW $15.00
J. Pranckūnas NSW $ 5.00
T. Žukauskienė Qld. $15.00
B. Malinauskas Old. $ 5.00
Z. Mackevičius VIC $15.00
E.irA. Laugaliai NSW $25.00
L. Cox NSW $27.50
S. Vitartas ACT $ 5.00
M. Kavaliauskienė NSW $15.00
D. Bajalienė NSW $ 5.00

\ NORI
Noriu pirkti lietuvių kalbos žodyną. 

Skambinti Jurgiui Karpavičiui, teL: (02) 
9707 4279.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams 
“Mūsų Pastogės” administracija

IEŠKO

Kirpėja iš Lietuvos ieško bet kokio 
darbo. Gali būti su gyvenama vieta.

Skambinti Lidijai teL: 84401643, arba
04 1214 5180 darbo valandomis.

Mielą brolį, s.v.v.sk. ANTANĄ LAUKAITĮ apdovanotą DLK Gedimino ordinu 
už įdėtas pastangas tautiniame darbe nuoširdžiai sveikina

“Geležinio Vilko” vyčiai

Moterų Soc. Globos d-ja Melbourne, kviečia 
nares ir prijaučiančias į metinį darbo apžvalgos susirinkimą-popietę kovo 18 d. 1.30 p.p. 

Lietuvių Namuose, 44 Errol St, North Melbourne.
Apžvalgą padarys pirmininkė J. Žalkauskienė.
Fto to teatro salėje bus rodomi 2 filmai:
1. Iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo apžvalgų 1937,38,39 m
2 Dainos, Šokių festivalis Lietuvoj 1988 m
Prašome kuo gąusiau dalyvauti. Įėjimas visiems - veltui Pabaigai: kavutė ir pyragaičiai 
Laukiame!

Pranešimas Melbourne Pensininkų Sąjungos nariams 
pranešu, kad per sekantį susirinkimą, kuris įvyks kovo 13 d. 11 vai. Lietuvių 

namuose, bus renkama nauja valdyba. ą. jį.

SPORTO ŠVENTE RESULTS CORRECTION
The winners of the Mens Stableford Team event, as previously reported, have 

been disqualified due to the fact that one of the players - Darren Green - being a non- 
lithuanian, was inelligible to play.

According to the Statutes of the Lithuanian Sporto Švente, a non-lithuanian is 
only allowed to play in a team if there are not enough Lithuanians to make up such a 
team. And only such team is allowed to play and be elligįble to win.

If, however there are enough Lithuanians to make up one or more teams, then a 
team having non-lithuanian becomes automatically disqualified.

Sports Club KOVAS fielded more than one team in this event.
The team made up of Burokas, Jurksaitis, Newman and Migus previously coming 

second, now become the winners of the Mens Stableford team event.
ALFAS Valdyba

PATAISA: MP Nr. 7 išspausdintoje užuojautoje a.a. Petrutės Čėsnienės artimiesiems 
neteisingai parašyta velionės pavardė. Šiame numeryje 7 psl. spausdiname pataisytą 
užuojautą. Apgailestaujame. Red.
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